อินเตอร์ เน็ตไร้ สายความเร็วสู ง ตอนที่ 2
WiMAX มีอะไรใหม่ๆ ที่โดนใจบ้ าง
เรื่ องของความเร็ว
สํา หรั บ WiMAX นั้น ได้ใ ห้อัตราความเร็ วในการส่ ง สัญญาณข้อมูล มากถึ ง ๗๕ เมกะบิ ตต่อวินาที
(Mbps) โดยใช้ก ลไกการเปลี่ ย นคลื่ นสัญญาณที่ ใ ห้ประสิ ทธิ าพสู ง สามารถส่ งสัญญาณออกไปได้ใ นระยะ
ทางไกลมากถึง ๓๐ ไมล์ หรื อ ๔๘ กิโลเมตร ายใต้คลื่นความถี่ระดับสู งที่มีประสิ ทธิ าพในการทํางานสู งทั้งก็ยงั
ไม่มี ปั ญหาเรื่ องของสัญญาณสะท้อนอีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว สถานี ฐาน(Base Station) ยังสามารถพิจารณา
ความเหมาะสมในระหว่างความเร็ ว และระยะทางได้อีก ตัวอย่างเช่น ถ้าหากการใช้เทคนิ คในแบบ ๖๔ QAM
(Quadarature Amplitude Modulation) ไม่สามารถรองรับการสื่ อสารทีมี ประสิ ทธิ าพได้ การเปลี่ยนไปใช้ ๑๖
QAM หรื อ QPSK (Quadarature Phase Shift Key) ซึ่งจะช่วยเพิ่มระยะทางการในการสื่ อสารให้มากขึ้นได้
การบริ การที่ครอบคลุม
นอกจาก WiMAX จะใช้เทคนิ คของการแปลงสัญญาณที่ให้ความคล่องตัวในการใช้งานสู ง และเปี่ ยม
ประสิ ทธิาพแล้ว มาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖a ก็ยงั สามารถรองรับการทํางานร่ วมกับเทคโนโลยีซ่ ึงขยายพื้นที่การ
ให้บ ริ ก ารให้ กว้า งขวางมากขึ้ นได้ ตัวอย่า งเช่ น ระบบเครื อข่ า ยที่ ใ ช้ส ถาปั ตยกรรมแบบผสมผสาน (Mesh
Topology) และเทคนิ คการใช้งานกับเสาอากาศแบบอัจฉริ ยะ (Smart Antenna) ที่ช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่ม
อัตราความเร็ วของการรับส่ งสัญญาณที่ให้สมรรถนะ ในการทํางานน่ าเชื่ อถื อสู งความสามารถในการขยาย
ระบบ: WiMAX นั้นมีความสามารถในเรื่ องการรองรับการใช้งานแบนด์วิดท์,ช่องสัญญาณ สําหรับการสื่ อสาร
ได้ดว้ ยความยืดหยุ่น โดยสามารถปรับให้สอดคล้องกับแผนการติดตั้งเซลล์ในย่านความถี่ที่ตอ้ งจ่ายค่า ลิขสิ ทธิ์
หรื อ ย่านความถี่ที่ได้รับการยกเว้นค่าลิขสิ ทธิ์ทว่ั โลก อาทิเช่น ถ้าโอเปอเรเตอร์ที่ให้บริ การนั้นได้รับคลื่นความที่
๒๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ก็สามารถที่ จะทําการแบ่งคลื่นความถี่น้ ี ออกเป็ น ๒ ส่ วนโดยแต่ละส่ วนนั้นอยู่ที่ ๑๐
เมกะเฮิรตซ์ (MHz) หรื อจะแบ่งออกเป็ น ๔ ส่ วน ๆ ละ ๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ก็ได้ ทําให้โอเปอเรเตอร์ สามารถ
บริ หารจัดการแต่ละส่ วนได้อย่างมีประสิ ทธิาพ ทั้งยังเพิ่มเติมผูใ้ ช้งานในแต่ละส่ วนได้อีกด้วย
การจัดลําดับความสําคัญของงานบริ การ (QoS - Quality of Service)
สําหรับระบบเครื อข่ายไร้สายมาตรฐาน WiMAX นี้ มีคุณสมบัติดา้ น QoS (Quality of Service) ที่รองรับ
การทํางานของบริ การสัญญาณเสี ยงและสัญญาณวิดีโอ ซึ่งต้องการระบบเครื อข่ายที่ไม่สามารถทํางานด้วยความ

ล่าช้าได้ บริ การเสี ยงของ WiMAX นี้ อาจจะอยูใ่ นรู ปของบริ การ Time Division Multiplexed (TDM) หรื อบริ การ
ในรู ปแบบ Voice over IP (VoIP) ก็ได้ โดยโอเปอเรเตอร์ สามารถกําหนดระดับความสําคัญของการใช้งานให้
เหมาะสมกับรู ป แบบการใช้งานต่างๆอาทิ สําหรับบริ การให้องค์กรธุรกิจ, ผูใ้ ช้งานตามบ้านเรื อน เป็ นต้น ระบบ
รักษาความปลอดัย นับเป็ นคุณสมบัติที่มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง โดยคุณสมบัติของการรักษความลับของข้อมูล
และการเข้ารหัสข้อมูล ซึ่ งอยู่ใ นมาตรฐาน WiMAX ที่จะช่วยให้การสื่ อสารมีความปลอดัยมากยิ่งขึ้นแถมยังมี
ระบบตรวจสอบสิ ทธิการ ใช้งานและมีระบบการเข้ารหัสข้อมูลในตัวด้วย
สําหรับอุปกรณ์
ใช้งานร่ วมกับเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายมาตรฐาน WiMAX นั้น มี องค์กรที่ ได้รับการจัดตั้งจาก
บรรดาบริ ษทั เทคโนโลยีช้ ันนํา อย่าง Nokia, Intel, Proxim, Fujitsu, Alvarion ฯลฯ ที่มีชื่อเรี ยกกันว่า WiMAX
Forum ขึ้ น เพื่ อร่ วมกันพัฒ นาและกํา หนดมาตรฐานกลางของเทคโนโลยี บ รอดแบนด์ไ ร้ ส ายความเร็ ว สู ง
มาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖ รวมถึงการทําหน้าที่ทดสอบและออกใบรับรองให้แก้อุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐานไร้ส าย
ระบบใหม่ ทั้งนี้ มาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖ จะถูกเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า WiMAX เช่นเดียวกับที่มาตรฐาน IEEE
๘๐๒.๑๑ เคยได้รับการรู ้จกั ในชื่อ Wi-Fi มาแล้ว
บทสรุ ป
แม้ว่าในขณะนี้ WiMAX จะเป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย แต่ WiMAX ก็ถือ
ว่า เป็ นเทคโนโลยีที่ มี อนาคตสดใส เป็ นทางเลื อกหนึ่ งที่ จะเข้ามาช่ วยตอบสนองความต้องการการใช้งาน
อินเทอร์ เน็ต ความเร็ วสู งซึ่ งมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ วได้เป็ นอย่างดี และหากมองถึงประโยช์ในการขยาย
เครื อข่ายบรอดแบนด์ให้เข้าถึงพื้นที่ที่อยู่ ห่ างไกลแล้ว ผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับผูใ้ ช้งานทุกคนที่จะมีโอกาส
ได้ใช้เครื อข่ายสื่ อ สารความเร็ วสู งอย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงการช่วยสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาด
ให้กบั เหล่าโอเปอเรเตอร์ ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตไร้สาย รวมทั้งบรรดาผูผ้ ลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเชื่อได้ว่า
ในอนาคตอันใกล้น้ ี เราจะได้สั ม ผัส กับ เทคโนโลยี WiMAX อย่างแพร่ หลายเช่ น เดี ย วกับ ที่ Wi-Fi ประสบ
ความสําเร็ จอยู่ในปั จจุบนั นี้ ปั ญหาที่จะต้องนําพิจารณาคือ การจัดสรรการใช้คลื่ นความถี่วิทยุ ในย่านต่างๆที่
กําลังพัฒนาให้กบั อุปกรณ์ Wi-FiและWiMAX ที่หลายประเทศเริ่ มใช้บา้ งแล้ว ทั้งนี้ ทาง กทช. กําลังร่ างแผน
ความถี่วิทยุโดยนําตารางความถี่วิทยุแห่งข้อบังคับวิทยุจากสหา พโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่จะนํามาใช้กั บ
กิจการWi-F และ WiMAX พอสรุ ปได้ เป็ น ๓ ย่านความถี่วิทยุ ที่ เรี ยกว่า" Broadband Wireless Access (BWA) "
ดังนี้

๑. ย่านความถี่วิทยุ ๒๕๐๐ - ๒๖๙๐ MHz
๒. ย่านความถี่วิทยุ ๓๔๐๐ - ๓๗๐๐ MHz
๓. ย่านความถี่วิทยุ ๕๗๒๕ - ๕๘๕๐ MHz
ในประเทศไทย มีการจัดสรรไปใช้ ในกิจการต่างๆ บางคลื่นความถี่วิทยุ ดังเช่น MMDS(TV broadcasting) ,
AeCES( Cellular Satellite Phone) ,FSS( Fixed Satellite Service) เป็ นต้น
สถานะภาพของ WiMax ในปั จจุ บนั นี้ ปรากฏว่า กทช. ได้อนุ ญาตให้ผูป้ ระกอบการเกี่ ยวกับการบริ ก าร
อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยทําการ ทดลอง WiMAX ในย่านความถี่ ๒.๓ และ ๒.๕ GHz
รายละเอียดดูจากเว็บไซต์ ของ กทช. http://www.ntc.or.th/

